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ANCIANO wil bijdragen aan een zelfstandig, veilig en plezierig leven voor
senioren. Technologie speelt daarin een rol. Daarom berichten wij
regelmatig over mooie voorbeelden, rapporten, inspirerende initiatieven
en ontwikkelingen.
ANCIANO is een uitgave van Van Berkum Communicatie.
Afmelden , tips en initiatieven: reply deze mail.
Digitale sofa voor online therapie
Wachtlijsten in de GGZ zijn funest als je snel betrouwbare hulp nodig hebt.
Op de digitale sofa krijg je die hulp. Deze online therapie is pas een jaar oud,
en zowel oudere als jongere gebruikers zijn positief. Lees hier hun
ervaringen.
China bewondert Nederlandse ouderenzorg
Wat kunnen Nederland en China van elkaar leren op het gebied van
ouderenzorg? Veel, bleek na afloop van het bezoek aan China. Minister De
Jonge is enthousiast en heeft een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend. Luister hier naar zijn vlog met het hoe en waarom van de
samenwerking.
Het is één groot raadsel dit….
Hoelang is het geleden dat een telefoon met draaischijf normaal was? In
ieder geval lang genoeg geleden om voor jongeren volslagen onbegrijpelijk te
zijn. Want hoe werkt zo’n ouderwetse telefoon in vredesnaam???? Kijk hier
het hilarische filmpje.
Uitbundig seniorengeluk: was ik maar 70!
‘Boven de vijftig worden mensen gelukkiger’, vertelt oud-Amerikacorrespondent Charles Groenhuijsen. ‘Dat blijkt uit ieder onderzoek’. Hij is
bepaalt geen doemdenker, ook niet als het over ouder worden gaat. Luister
en kijk hier zijn videocolumn (juni 2019).
Een stem in huis: ervaringen met een sociale robot
Wat kan sociale robot Tessa betekenen voor thuiswonende mensen met
dementie? Biedt Tessa structuur? Ondersteunt ze de mantelzorger? En wat
vinden mensen eigenlijk van zo’n robot in huis? Deze en andere vragen zijn
onderzocht door vier Hogescholen. Het resultaat leest u hier.
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